REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
pt. „PORTRET MOJEJ MATKI”
POD PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA TCZEWA

Mecenat plastyczny i warsztatowy nad Konkursem
objęła Fundacja Renesansu Portretu- Barbary Kaczmarowskiej – Hamilton
Barbara Kaczmarowska-Hamilton, portrecistka, pochodząca z Sopotu, od lat mieszkająca
na stałe w Anglii. Najbardziej znane prace to portrety z natury miedzy innymi Jana Pawła II,
czy portrety angielskiej rodziny królewskiej.
Pani Barbara Hamilton zobowiązała się zrecenzować prace tczewskich uczniów i przeprowadzić
z najlepszymi doskonalące warsztaty malarskie, a także ufundować nagrody.

ORGANIZATOR
Fabryka Sztuk
Twórcze Centrum Rozwoju „Creatus”
CELE KONKURSU
1. Popularyzacja plastycznej wrażliwości dzieci i młodzieży
2. Wzbogacenie programu szkolnej edukacji plastycznej
3. Kształtowanie i rozwijanie wśród uczniów zdolności plastycznych oraz wrażliwości
na różne formy ekspresji artystycznej
4. Rozwijanie kreatywności uczestników konkursu, inspirowanie do twórczych
poszukiwań w dziedzinie plastyki,
5. Kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej,
6. Popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik
plastycznych oraz technik portretu
7. Zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na rolę matki w rodzinie

UCZESTNICY
Dzieci i młodzież placówek oświatowych Powiatu Tczewskiego w kategoriach:
GRUPA I

- uczniowie szkół podstawowych KLASY IV-VI,

GRUPA II

- uczniowie gimnazjum,

GRUPA III - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
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PRZEDMIOT KONKURSU
Prace przedstawiające portret matki.
Format prac:

A3

Technika wykonania:

malarstwo (olej, akwarela, akryl, gwasz, tempera
i plakatówka); rysunek

ETAPY KONKURSU

Otwarcie konkursu:

12.03.2012r.

Zakończenie I etapu konkursu:

06.05.2012r.

Zakończenie II etapu konkursu, rozstrzygnięcie konkursu: do dnia 13.05.2012r.
25.05.2011 r. – ekspozycja pokonkursowa
I. Etap
Przeprowadzony na szczeblu placówek w terminie do 06.05.2012 r. Komisje
szkolne wyłonią 5 najlepszych prac w danej kategorii i prześlą do Fabryki Sztuk do dnia
06.05.2012 r. (w przypadku prac przesyłanych drogą pocztową decyduje data stempla
pocztowego).
II. Etap
Przeprowadzony na szczeblu Fabryki Sztuk oraz Twórczego Centrum Rozwoju
„Creatus” w terminie do 13.05.2012 r. Prace zostaną ocenione przez specjalnie do tego
celu powołaną Komisję Konkursową.

WARUNKI UCZESTNICTWA
•

Jeden uczeń może złożyć jedną pracę, która musi być wykonana samodzielne.

•

Szkoła może nadesłać maksymalnie 5 prac.

•

Prace należy opatrzyć metryką umieszczoną na odwrocie pracy, której wzór
stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

•

Prace niezgodne z Regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane.

•

Wszelkie sprawy sporne mogące wyniknąć w związku z przebiegiem konkursu
rozstrzyga Komisja Konkursowa powołana przez Fabrykę Sztuk oraz Twórcze
Centrum Rozwoju „Creatus”.
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•

Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście do siedziby Fabryki Sztuk
przy ul. 30 Stycznia 4 w Tczewie do dnia 06.05.2012 r.

NAGRODY
Wszystkie prace, które przejdą do II etapu konkursu zostaną wyeksponowane
podczas wystawy. Komisja Konkursowa powołana przez organizatora wyłoni zwycięskie
prace, których autorzy otrzymają dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe w dniu
24. maja 2012 r. – podczas uroczystego otwarcia wystawy.
Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Fabryki Sztuk
www.fabrykasztuk.tczew.pl

oraz

Twórczego

Centrum

Rozwoju

„Creatus”

www.creatus.net.pl - imiona i nazwiska zwycięzców oraz nazwa placówki oświatowej,
z której zostali wyłonieni.

OCENA PRAC
Prace zostaną ocenione przez, specjalnie do tego celu powołaną, Komisję Konkursową
w terminie do 13.05.2012 r. Przewodniczącą Jury konkursowego będzie Pani Barbara
Kaczmarowska – Hamilton.

PRAWA ORGANIZATORÓW
•

Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac
konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.

•

Prace nadesłane na Konkurs przechodzą do dyspozycji organizatora, tym samym
organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac w środkach
masowego przekazu oraz publikacji danych

laureatów

i wyróżnionych

w Konkursie.
•

Organizator konkursu nie ponosi

kosztów przesyłki i doręczenia prac

konkursowych.
•

Nadesłanie prac na Konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków
regulaminu.

•

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie Konkursu.
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Osoba odpowiedzialna za nadzór nad przebiegiem konkursu z ramienia
•

Fabryki Sztuk:
Klaudia Lasota

tel. 58 530 44 88, fax: 58 531 16 88
e-mail: k.lasota@fabrykasztuk.tczew.pl
•

Twórczego Centrum Rozwoju „Creatus” :
Alicja Kotlicka
tel. 509 199 533
e-mail: psycholog@creatus.net.pl
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